
 

 

 

02 
เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 

ในวันพุธ ที่  15  พฤศจิกายน  2560   
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาเซียน  ชั้น 9 อาคาร 14 

 

แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
กระบวนการในการวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตร 

ตามแผนบริหารหลักสูตร  ปีการศึกษา   2560 
หลักสูตรเคมี  (วทบ.) และ หลักสูตรเคมี  (คบ.)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

                -ตารางการประชุมตามแผนบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา  2560  หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
               -รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ครั้งที่ 1   
ปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.  หน้า 1-5 
              -รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ครั้งที่ 2     
ปีการศึกษา 2560  วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. หน้า 6-8 
              -รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560  หน้า 9-11 
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ตารางการประชุมตามแผนบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา  2560   
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

คร้ังท่ี วันที่ประชุม องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เร่ืองท่ีประชุม ผู้รับผิดชอบ 

1 11 พ.ค. 60 
09.00 น. 
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3.1.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาเรื่องการรับนักศึกษาและคุณสมบัติ ของการรับนักศึกษา อ.ปฐมพงษ์ & ดร.ศริประภา 
3.1.2 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาผลการสัมภาษณ์และปัญหาที่พบจากการสมัภาษณ์ อ.ปฐมพงษ์ & ดร.ศริประภา 
3.1.2 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อหาแนวทางการวัดผลของนักศึกษาแรกเข้า อ.ปฐมพงษ์ & ดร.ศริประภา 
3.2.1 - ประชุมเพื่อทบทวนอาจารย์เพื่อก าหนดการเป็นที่ปรึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2560 เพื่อส่งรายชื่ออาจารย์ที่เป็นท่ี

ปรึกษาให้กับคณะ และมหาวิทยาลัย 
ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา 

3.2.1 - ประชุมเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าเอกสารการบันทึกการให้ค าปรึกษาของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน 
หรือการใช้ชีวิต และด าเนินการส่งเอกสารให้กับคณบดี และรองอธิการฝ่ายกจิการนักศึกษา 

ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา 

3.2.2 - ประชุมเพื่อวางแผนการเสริมสรา้งทักษะในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรม โครงการที่เสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู่ใน
ศตวรรษที่ 21 

ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา 

4 4.1.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อคุณสมบตัิทั้งด้านคณุวุฒิ ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ที่จะรบัเข้าใหม่  
- ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อคุณสมบตัิทั้งด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ที่จะรบัเข้าเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
- ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อส ารวจรายชื่ออาจารย์ที่มีคณุสมบัติเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคัดเลือก 

ผศ.ดร.ขวัญดาว & อ.ศักดิ์ศร ี

5 
 

5.1.2 

- ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อทบทวนความทันสมัยของหลกัสูตร โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบาย วิถีโลก ความก้าวหน้าทางวิทยาการหรือเทคโนโลยี ศาสตรท์ี่จ าเป็นส าหรับหลักสูตร เทคนิคการสอน 
นวัตกรรม จดุเน้นหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย ข้อก าหนดของมคอ.1/ TQF มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7 ของปีท่ี
ผ่านมา  

ผศ.ดร.ขวัญดาว & อ.ศักดิ์ศร ี
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- ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา เพื่อออกแบบรายวิชา  สาระรายวชิา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ให้ทันสมัย 
- ประชุมและมอบหมายอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ. 3 หรือ มคอ.4 รายวิชาที่ปรับปรุงและจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามแผน 
- ประชุมหลักสูตร เพื่อน าผลการจดัการเรียนรู้ในรายวิชา เช่น ผลการประเมินโดยผูเ้รียน ผู้สอน การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเหมาะสมของรายวิชา 

5.2.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน เพื่อแบ่งโหลดการสอนภาคเรยีนที่ 1-2560 เพื่อก าหนดผูส้อนแต่
ละรายวิชา 
- ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาคณุสมบัติ ประสบการณ์ท างานและผลงานวิชาการของผู้สอน 

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

5.2.2 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อวางแผนการก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) โดยเขียนแผนการจดัการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร (จดัล าดบั รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1-2560) โดย
ระบุกิจกรรมการเรยีนการสอนหลกั 

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

5.2.3 

- ประชุมอาจารย์อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน เพื่อวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ 
คือ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม และการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกบัผลการเรยีนรู้ที่
คาดหวังของหลักสตูร 
- ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา ออกแบบรายวิชา สาระรายวิชา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ให้เช่ือมโยงกับโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินการโดยหลักสูตรหรือร่วมกับหน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อบรูณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ 
- ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมอบหมายอาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อจัดท า มคอ. 3 ตามแผนการบรูณา
การและการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  และ
พฤติกรรมที่คาดหวังว่าจะเกดิขึ้นกบันักศึกษา 

ผศ.ภาเกล้า & อ.ศักดิ์ศร ี

5.3.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผูส้อน เพื่อวางแผนระดับหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1-2560 และ
วางแผนในแต่ละรายวิชา และประเมินผลการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   
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5.3.3 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อจัดท าปฏิทินการตดิตามการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์อาจารย์ผูส้อน ใน
แต่ละภาคการศึกษา ท่ีก าหนดเวลาการส่ง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ภาคเรียนท่ี 1-2560 

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

6 6.1 
 

- ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาเรื่องก าหนดคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และก าหนดสิง่สนับสนุนการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนานักศึกษา 
- ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้เพิ่มเติม และมีความพอเพียง 
ด าเนินการวางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
- ประชุมหลักสูตร จดัหาสิ่งสนับสนุนท่ีจ าเป็นจากการส ารวจสถานท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารยไ์ด้พบปะ สังสรรค ์

ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา 

2 16 มิ.ย. 60 3 3.1.2 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร และวางแผนการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา อ.ปฐมพงษ์ & ดร.ศริประภา 
5 5.2.2 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) กับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้  (curriculum mapping) กลยุทธ์การจดัการเรยีนรู้ การวดัและประเมินผลทกุรายวิชา 
ส าหรับภาคเรียนท่ี 1-2560 

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

5.2.3 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อก าหนดรายวิชาที่สอนแบบบรูณาการ กับโครงการของหลักสูตร/กิจกรรมส่งเสรมิ
การบูรณาการการเรียนการสอนกบัพันธกิจ 

ผศ.ภาเกล้า & อ.ศักดิ์ศร ี

6 6.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อการจัดท าแนวปฏบิัติการใช้สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ (คู่มือหรือระเบียบการใช้) ผศ.ภาเกล้า/ ดร.ศิรประภา 
3 22 ส.ค. 60 3 3.1.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาและทบทวนจ านวนนักศึกษาเมื่อเทียบกับแผนการรับนกัศึกษา อ.ปฐมพงษ์ & ดร.ศริประภา 

3.1.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อทบทวนผลการด าเนินงานและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาเพื่อให้มีการ
พัฒนาให้ดีขึ้น 

อ.ปฐมพงษ์ & ดร.ศริประภา 

3.1.2 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อท าการปรับปรุงโครงการตามผลการประเมินเตรียมความพร้อมให้กับกับ
นักศึกษาแรกเข้า 

อ.ปฐมพงษ์ & ดร.ศริประภา 

3.1.2 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อสรุปผลการพัฒนาหรือการติดตามวิเคราะหส์ภาพผู้เรียนว่ามีความพร้อมที่จะ
เรียนจนจบหลักสูตรหรือไม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

อ.ปฐมพงษ์ & ดร.ศริประภา 

3.1.2 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา และวางแผนการจดัโครงการประจ าปีงบประมาณ 2561 (ปีการศึกษา 2560) 

อ.ปฐมพงษ์ & ดร.ศริประภา 
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4 4.1.2 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อมอบหมายงาน และเพื่อทบทวนและก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ชัดเจน 

ผศ.ดร.ขวัญดาว & อ.ศักดิ์ศร ี

4.1.3 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อวางแผนเพื่อทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาตนเอง การท าผลงานทางวิชาการ 
การเข้ารับการอบรม สัมมนาต่าง ๆ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้คุณลักษณะบัณฑิตที่หลักสูตรก าหนดเป็นกรอบ
ในการพิจารณา 

ผศ.ดร.ขวัญดาว & อ.ศักดิ์ศร ี

5 5.3.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อติดตามผลการด าเนินงานและประเมินการจดัการเรียนการสอนการประเมินผล
การเรยีนรู้และผลการด าเนินงานของหลักสูตร ครั้งท่ี 1 (กลางภาคเรยีนที่ 1-2560)   

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

4 26 ก.ย. 60 5 
 

5.3.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีความเหมาะสมกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ในรายวิชา  ภาคการศึกษาที่ 1-2560 

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

5.2.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผูส้อน เพื่อแบ่งโหลดการสอนภาคเรยีนที่ 2-2560 และเพื่อก าหนด
ผู้สอนแตล่ะรายวิชา 
- ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาคณุสมบัติ ประสบการณ์ท างานและผลงานวิชาการของผู้สอน 

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

5.2.2 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อวางแผนการก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) โดยเขียนแผนการจดัการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร (จดัล าดบั รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2-2560) โดย
ระบุกิจกรรมการเรยีนการสอนหลกั 

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

5.2.2 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อรายงานการด าเนินการติดตามตรวจสอบ การจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
เรียนรู้  ผลการสมัภาษณ์นักศึกษา  การติดตามการจดัการเรียนการสอน ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1-2560 เพื่อ
สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันในการจัดการเรยีนในภาคการศึกษาถัดไป     

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

5.3.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อท าข้อสอบ Exit exam ตามกรอบ TQF ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   
5.3.3 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อจัดท าปฏิทินการตดิตามการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์อาจารย์ผูส้อน ใน

แต่ละภาคการศึกษา ท่ีก าหนดเวลาการส่ง มคอ.5 มคอ.6 ภาคเรียนที่ 1-2560 
ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

5 24 ต.ค. 60 3 3.2.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อแลกเปลีย่นความรู้ และวิธีการแก้ไขปัญหาการให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี   

ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา 



5 
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5.2.2 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรยีนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) กับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้  (curriculum mapping) กลยุทธ์การจดัการเรยีนรู้ การวดัและประเมินผลทกุรายวิชา 
ส าหรับภาคเรียนท่ี 2-2560 

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

5.2.3 
- ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อนในรายวิชา เพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
โดยระบุผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่น ๆ  และประธานหลักสตูรมอบหมายให้อาจารยผ์ู้สอน
รายวิชา จัดท ารายงานผลการบรูณาการการจัดการเรียนการสอนกบัพันธกิจอื่น ๆ 

ผศ.ภาเกล้า & อ.ศักดิ์ศร ี

5.3.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผูส้อน เพื่อวางแผนระดับหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 2-2560 และ
วางแผนในแต่ละรายวิชา และประเมินผลการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

5.3.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินงานและประเมินการจดัการเรียนการสอนการประเมินผลการ
เรียนรู้และผลการด าเนินงานของหลักสตูร ครั้งท่ี 2 (ปลายภาคเรียนท่ี 1-2560) 

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

5.3.2 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรู้รายวิชาตามที่
ระบุไว้ใน มคอ.3 ภาคเรยีนที่ 1-2560 โดยพิจารณาการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินผลการเรยีน (วิธีการ
ตัดเกรด)  การวัดผลประเมินผลทีส่อดคล้องกับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง     

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

5.3.2 - ประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา เพื่อก าหนดรายวิชาที่ต้องด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
รายวิชาอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 1-2560 

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

5.3.3 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อจัดท าปฏิทินการตดิตามการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์อาจารย์ผูส้อน ใน
แต่ละภาคการศึกษา ท่ีก าหนดเวลาการส่ง มคอ.3 มคอ.4 ภาคเรียนที่ 2-2560 

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

 6 6.1 
 

- ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจ้ากอาจารย์
และนักศึกษา ประจ าภาคเรยีนที่ 1-2560 พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหาหรือข้อเสนอแนะ พิจารณาวิธีการ
ด าเนินการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา 

6 26 ธ.ค. 60 5 5.3.3 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อทบทวนการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และมคอ.6) ภาคเรียนท่ี 
1-2560 พร้อมสรุปผลการการประเมิน แล้วแจ้งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารยผ์ูส้อน 

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   



6 
 

5.3.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินงานและประเมินการจดัการเรียนการสอนการประเมินผลการ
เรียนรู้และผลการด าเนินงานของหลักสตูร ครั้งท่ี 3 (กลางภาคเรียนที่ 2-2560) 

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

7 13 ก.พ. 61 2 2.1 
2.2 

- ประชุมเพื่อมอบหมายให้อาจารย์ที่รับผดิชอบส่งแบบสอบถามบณัฑิตและผู้ใช้บัณฑติ ตามตัวตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ และตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี 

อ.ราตรี   &  ดร.ศิรประภา 

3 
 

3.2.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการเรียนของนักศึกษา  และวางแผนการจัดท าสรุปผล
การเรยีนและภาระงานด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา 

ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา 

3.2.2 -ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อประเมินผลการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู่ในศตวรรษที่ 21 และทบทวนผลการ
ด าเนินงาน พร้อมแนวทางแกไ้ข 

ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา 

3.3 - ประชุมเพื่อมอบหมายให้อาจารย์ที่รับผดิชอบจัดท าข้อมูลตามตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา อ.ปฐมพงษ์ & อ.ศักดิ์ศร ี
4 4.2 - ประชุมเพื่อมอบหมายให้อาจารย์ที่รับผดิชอบจัดท าข้อมูลสรุปผลตามตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ ผศ.ภาเกล้า & อ.ศักดิ์ศร ี

4.3 - ประชุมเพื่อมอบหมายให้อาจารย์ที่รับผดิชอบจัดท าข้อมูลสรุปผลตามตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ อ.ราตรี & อ.ศักดิ์ศร ี
5 
 

5.2.2 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อรายงานการด าเนินการติดตามตรวจสอบ การจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
เรียนรู้  ผลการสมัภาษณ์นักศึกษา  การติดตามการจดัการเรียนการสอน ระหว่างภาคการศึกษาท่ี 2-2560 เพื่อ
สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันในการจัดการเรยีนในภาคการศึกษาถัดไป     

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา 

5.2.3 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตร ี

ผศ.ภาเกล้า & อ.ศักดิ์ศร ี

5.3.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีความเหมาะสมกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ในรายวิชา  ภาคการศึกษาที่ 2-2560 

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

8 6 มี.ค. 61 2 2.1 
2.2 

- ประชุมเพื่อให้อาจารย์ทีร่ับผดิชอบสรุปผลตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ และตัวบ่งช้ีที่ 
2.2 ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าภายใน 1 ปี 

อ.ราตรี   &  ดร.ศิรประภา 

3 3.3 - ประชุมเพื่อให้อาจารย์ทีร่ับผดิชอบสรุปผลตามตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา อ.ปฐมพงษ์ & อ.ศักดิ์ศร ี

4 4.2 - ประชุมเพื่อให้อาจารย์ทีร่ับผดิชอบสรุปผลตามตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ ผศ.ภาเกล้า & อ.ศักดิ์ศร ี
4.3 - ประชุมเพื่อให้อาจารย์ทีร่ับผดิชอบสรุปผลตามตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย ์ อ.ราตรี & อ.ศักดิ์ศร ี
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5 
 

5.1.2 
- ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสตูรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ และน าผลการทบทวนมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ   

ผศ.ดร.ขวัญดาว & อ.ศักดิ์ศร ี

5.2.3 
- ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี ท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม   

ผศ.ภาเกล้า & อ.ศักดิ์ศร ี

5.3.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินงานและประเมินการจดัการเรียนการสอนการประเมินผลการ
เรียนรู้และผลการด าเนินงานของหลักสตูร ครั้งท่ี 4 (ปลายภาคเรียนท่ี 2-2560) 

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

5.3.2 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรู้รายวิชาตามที่
ระบุไว้ใน มคอ.3 ภาคเรยีนที่ 2-2560 โดยพิจารณาการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินผลการเรยีน (วิธีการ
ตัดเกรด)  การวัดผลประเมินผลทีส่อดคล้องกับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง     

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

5.3.2 - ประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา เพื่อก าหนดรายวิชาที่ต้องด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
รายวิชาอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2-2560 

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

5.3.2 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการการตรวจสอบ การประเมินผล
การเรยีนรู้ของนักศึกษา    

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   

5.3.3 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)   ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา   
5.4 - ประชุมเพื่อมอบหมายให้อาจารย์ที่รับผดิชอบจัดท าข้อมูลตามตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา 

6 6.1 
 

- ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจ้ากอาจารย์
และนักศึกษา ประจ าภาคเรยีนที่ 2-2560 พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหาหรือข้อเสนอแนะ พิจารณาวิธีการ
ด าเนินการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา 

9 1 พ.ค. 61 3 
 

3.2.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกบัการเรียนของนักศึกษา ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา 

3.2.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อวางแผนเพื่อเขียนงบประมาณขอบ ารุงห้องเรียนให้กับนักศึกษา ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา 
3.2.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อทบทวนการด าเนินการให้ค าปรึกษากับนักศึกษา ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา 
3.2.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อทบทวนการด าเนินการให้ค าปรึกษากับนักศึกษา เพื่อหาแนวทางแกไ้ข ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา 
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3.2.2 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อประเมินผลน าความรู้ของการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู่ในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
ต่ าสุดมาปรับเป็นโครงการเพื่อเพิม่ความรู้ให้กับนักศึกษาด้านนั้น ๆ 

ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา 

3.2.2 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อประเมินผลการเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู่ในศตวรรษท่ี 21 ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา 

4 
 

4.1.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อทบทวนระบบกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตรโดยพิจารณาผล
การด าเนินงานเทยีบกับเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดไว ้

ผศ.ดร.ขวัญดาว & อ.ศักดิ์ศร ี

4.1.2 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อทบทวนระบบกลไกการบริหารอาจารย์ โดยพิจารณาผลการด าเนินงานเทียบกับ
เป้าหมายที่หลักสตูรก าหนดไว ้

ผศ.ดร.ขวัญดาว & อ.ศักดิ์ศร ี

4.1.3 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อทบทวนระบบกลไกการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์โดยพิจารณาผลการ
ด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่หลกัสูตรก าหนดไว้ 

ผศ.ดร.ขวัญดาว & อ.ศักดิ์ศร ี

5 
 

5.2.3 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อเพื่อหาแนวทางพัฒนาและแกป้ัญหา ผศ.ภาเกล้า & อ.ศักดิ์ศร ี

5.3.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อน าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและ
รวบรวมองค์ความรู้และจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเป็นคู่มอื ฯ เพื่อใช้ในปีการศึกษาถัดไปหรอืประกาศใช้เป็น
แนวปฏิบัติ   

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา 

5.3.3 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามกระบวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.7) โดยเทียบความสอดคล้องมคอ. 5 มคอ. 6 กับ มคอ.3 มคอ.4 และ มคอ.2 มคอ.1 

ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา 

5.3.3 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อแจ้งผลการประเมินจาก มคอ. 7 ไปปรับปรุงใน มคอ. 3 และ มคอ. 5 ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา 
5.3.3 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจดัการเรยีนการสอน ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา 
5.3.3 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อวางแผนการพัฒนาหรือปรับปรงุเพื่อใช้ในปีการศึกษาถัดไป ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา 
5.4 - ประชุมเพื่อให้อาจารย์ทีร่ับผดิชอบสรุปผลตามตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา 

6 6.1 - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อประเมินและปรับปรุงกระบวนการ  ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา 
 
 



  
รายงานการประชุม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คร้ังที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
วันพฤหัสที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมโปรแกรมเคมี ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  

   
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
หลักสูตร วท.บ. เคมี  
 1. ผศ.ดร.ปรีชา ปัญญา     ประธานหลักสูตร 
 2. ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 3. อาจารย์ราตรี บุมี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 4. อาจารย์ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 5. อาจารย์ภาเกล้า ภูมิใหญ่    อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเลขานุการ 
หลักสูตร ค.บ. เคมี  
 1. ดร.ชญาดา   กลิ่นจันทร์    ประธานหลักสูตร 
 2. รศ.ดร.ระมัด โชชัย     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 3. รศ.พรเพ็ญ โชชัย     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. อาจารย์ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล    อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
5. อาจารย์ ดร.ศิรประภา มีรอด    อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเลขานุการ  
นางเมทินี ทวีผล      บุคลากรสายสนับสนุนประจ าหลักสูตร  

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
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วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ------------------ไม่มี-------------------------- 
วาระท่ี 2 เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา 

     2.1 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหลักสูตร 
       2.1.1 ตัวบ่งชี้ 3.1.1 การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของการรับนักศึกษา (อ.ปฐมพงษ์ & ดร.

ศิรประภา) 
           มติที่ประชุม :   จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาเรื่องการรับนักศึกษาลักษณะ

คุณสมบัติ ของการรับนักศึกษาโดยนักเรียนจะต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลายสาขา วิทย์- คณิต 
  2.1.2 ตัวบ่งชี้ 3.1.2 ผลการสัมภาษณ์และปัญหาที่พบจากการสัมภาษณ์ (อ.ปฐมพงษ์ & ดร.

ศิรประภา) 
  มติที่ประชุม :   พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาสัมภาษณ์รอผลแอดมิชชัน ที่จะประกาศใน
เดือนกรกฎาคม ท าให้นักเรียนยังคงมีทางเลือกในการตัดสินใจเลือกที่เรียน เมื่อวิเคราะห์จากการจัดกิจกรรม
การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าศึกษา ประจ าปี 2560 ซึ่งนักเรียนมีความต้องการเตรียมความพร้อมในวิชาเคมี
สูงที่สุด เท่ากับ 4.78 รองลงมาคือ ภาษาอังกฤษ เท่ากับ 4.65 ทางโปรแกรมวิชาเคมี มีการประเมินความพร้อม
ในรายละเอียดทางด้านเคมีในลักษณะการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม เพ่ือน ามาทบทวนและจัดท าแผนการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ต่อไป 

  2.1.3 ตัวบ่งชี้  3.1.2 ก าหนดแนวทางการวัดผลของนักศึกษาแรกเข้า (อ.ปฐมพงษ์ & ดร.ศิร
ประภา)  

   มติที่ประชุม :  ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรออกข้อสอบวัดผลความรู้ของนักเรียนที่ก าลังจะ
เข้าศึกษา ซึ่งจะมีผลในการด าเนินโครงการเตรียมพร้อมก่อนศึกษา โดยเน้นไปที่วิชาเคมี และภาษาอังกฤษ โดย
ให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้คัดเลือกข้อสอบ 

   2.1.4 ตัวบ่งชี้  3.2.1 ทบทวนอาจารย์เพื่อก าหนดการเป็นที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
เพ่ือส่งรายชื่ออาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะ และมหาวิทยาลัย (อ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา) 

  มติที่ประชุม : มอบ อ.ราตรี และ ดร.ศิรประภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปี 1 หลักสูตร วท.บ. 
และ ค.บ. ตามล าดับ 

      2.1.5 ตัวบ่งชี้ 3.2.1 ก าหนดให้อาจารย์ปรึกษาจัดท าเอกสารการบันทึกการให้ค าปรึกษาของ
นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน หรือการใช้ชีวิต และด าเนินการส่งเอกสารให้กับคณบดี และรองอธิการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา  (อ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา) 

                มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
2.1.6 ตัวบ่งชี้  3.2.2 วางแผนการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรม โครงการที่

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู่ในศตวรรษท่ี 21 (ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา) 
                มติที่ประชุม : มอบผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา ไปด าเนินการ 
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          2.1.7 ตัวบ่งชี้  4.1.1 ก าหนดคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ที่จะ
รับเข้าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ/หรือ อาจารย์ผู้สอน ประจ าหลักสูตร ค.บ.เคมี (ผศ.ดร.ขวัญดาว & อ.
ศักดิ์ศร)ี 

                มติที่ประชุม : จบปริญญาโท หรือเอก ในสาขา เคมี การสอนเคมี หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
2.1.8 ตัวบ่งชี้  5.1.2 (ผศ.ดร.ขวัญดาว & อ.ศักดิ์ศรี) 
- ทบทวนความทันสมัยของหลักสูตร โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย วิถีโลก 

ความก้าวหน้าทางวิทยาการหรือเทคโนโลยี ศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตร เทคนิคการสอน นวัตกรรม 
จุดเน้นหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย ข้อก าหนดของ มคอ.1/ TQF มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7 ของปีที่ผ่าน
มา  

- ออกแบบรายวิชา  สาระรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้ทันสมัย 
- มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ. 3 หรือ มคอ.4 รายวิชาที่ปรับปรุงและ

จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผน 
-  น าผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา เช่น ผลการประเมินโดยผู้เรียน ผู้สอน การทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเหมาะสมของรายวิชา  
                มติที่ประชุม : มอบประธานและเลขาหลักสูตรไปพิจารณาด าเนินการ 

2.1.9 ตัวบ่งชี้  5.2.1 พิจารณาแบ่งโหลดการสอนภาคเรียนที่ 1-2560 โดยพิจารณาคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ท างานและผลงานวิชาการของผู้สอนเพ่ือก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชา  ในภาคเรียนที่ 1/2560 
(ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา) 

                มติที่ประชุม : เห็นชอบตามตารางสรุปรายวิชาสอนตามความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ ์

2.1.10 ตัวบ่งชี้ 5.2.2 วางแผนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4) โดยเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร (จัดล าดับ รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 
1-2560) โดยระบุกิจกรรมการเรียนการสอนหลัก (ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา)     

                มติที่ประชุม : มอบประธานหลักสูตรติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
2.1.11 ตัวบ่งชี้  5.3.1 วางแผนระดับหลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 1-2560 และวางแผนในแต่

ละรายวิชา และประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา)   

                มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
           2.1.12 ตัวบ่งชี้ 5.3.3 จัดท าปฏิทินการติดตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์อาจารย์

ผู้สอน ในแต่ละภาคการศึกษา ที่ก าหนดเวลาการส่ง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ภาคเรียนที่ 1-
2560 (ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา) 
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                มติที่ประชุม : ก าหนดเวลาการส่ง มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1-2560 ให้ประธานหลักสูตรวันที่ 10 
มิถุนายน 2560 ส่วนก าหนดเวลาการส่ง มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ภาคเรียนที่ 1-2560 จะแจ้งอีกครั้ง 

2.1.13 ตัวบ่งชี้  6.1 (ผศ.ภาเกล้า & ดร.ศิรประภา) 
- ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับ

การพัฒนานักศึกษา 
- ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

และมีความพอเพียง ด าเนินการวางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ประชุมหลักสูตร จัดหาสิ่งสนับสนุนที่จ าเป็นจากการส ารวจสถานที่ส าหรับนักศึกษาและ

อาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์  
                มติที่ประชุม : ให้อาจารย์กรอกแบบส ารวจส่งตามท่ีก าหนด 
  2.2 การพิจารณา เรื่องสอบน าเสนอวิชาโครงการวิจัย (วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560) และการเผยแพร่

ผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4      
          มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 2.3  การจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 

2560 ณ อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก   
           มติที่ประชุม :  เห็นชอบ    
 
 2.4  การพิจารณาการจัดงานเลี้ยงส่ง นักศึกษาปีที่ 4 วท.บ. เคมี ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560   
            มติที่ประชุม : ก าหนดการจัดงานเลี้ยงส่ง นักศึกษาปีที่ 4 วท.บ. เคมี จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 

ตุลาคม 2560 มอบหมายให้อาจารย์ราตรี พิจารณาแผนการจัดงาน การจองสถานที่ รูปแบบการจัดงาน 
 2.5  การพิจารณา การเตรียมรับนักศึกษาตามระบบใหม่ ในปี 2561   
            มติที่ประชุม : การสมัครรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ใช้ระบบใหม่ TCAS (https://www.kpru.ac.th/files/register-stu-kpru-2561.pdf) โดยผู้เรียนเป็นผู้เลือก
มหาวิทยาลัย และยืนยันสิทธิ์โดยใช้ระบบ clearing house  

  ก าหนดการรับสมัครรอบที่ 1 ระบบ Portfolio (ผู้มีความสามารถพิเศษ)  
- รับสมัครในวัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2560 – พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560   

 (ค่าสมัคร 250 บาท/สาขา)  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560  
- ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 (ส่งรายชื่อนักศึกษาเพ่ือเข้าระบบ 

clearing house ภายใน 12 ธันวาคม 2560 ก่อน 16:00 น.) 
- นักศึกษายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ clearing house ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 – อังคาร ที่ 

19 ธันวาคม 2560 

https://www.kpru.ac.th/files/register-stu-kpru-2561.pdf)%20โดย
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- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวในวันศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 
- รายงานตัว พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 

 แนวทางในการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ประชาสัมพันธ์การสมัครรับบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รอบที่ 1 ระบบ Portfolio (ผู้มีความสามารถพิเศษ) 
และสร้างแรงจูงใจการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผ่านค่ายบริการวิชาการทางเคมีที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมและโรงเรียนบ้านก้อท้อ (ศุกร์-อาทิตย์ที่ 17-19 
พ.ย. 2560) 

  2.6  การพิจารณาการสั่งซื้อสารเคมี ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศกึษา 2560 (เมทินี) 
  มติที่ประชุม :  งบประมาณการสั่งซื้อสารเคมีปี 2560 จ านวน 41,500 บาท โดยโครงการ
บริการวิชาการท่ีโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมและโรงเรียนบ้านก้อทอ้ ให้ใช้งบประมาณในส่วนนี้ด้วย 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ 
 โครงการพัฒนาผู้ประเมินร่วมกับ สกอ. โดยมอบหมายให้ ผศ.ดร.ชญาดา   กลิ่นจันทร์  และ                      
ผศ.ภาเกล้า ภูมิใหญ ่เข้าร่วมโครงการ 
 ประธานหลักสูตรโปรแกรมวิชาเคมีพิจารณาแผนบริหารและพัฒนาตนเอง  ตามข้อเสนอของ                        
ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง 

 นัดหมายประชุมครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2560 

 ปิดประชุมเวลา  12.15 น. 
 

             (อาจารย์ภาเกล้า   ภูมิใหญ่)                                                (อาจารย์ ดร.ศิรประภา  มีรอด) 
               ผู้สรุปรายงานการประชุม                                                    ผู้สรุปรายงานการประชุม 
 
                                       
 
                                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา) 
                                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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รายงานการประชุม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คร้ังที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.  

ณ ห้องประชุมโปรแกรมเคมี ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  

   
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
หลักสูตร วท.บ. เคมี  
 1. ผศ.ดร.ปรีชา ปัญญา     ประธานหลักสูตร 
 2. ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 3. อาจารย์ราตรี บุมี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 4. อาจารย์ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 5. ผศ.ภาเกล้า ภูมิใหญ่    อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเลขานุการ 
หลักสูตร ค.บ. เคมี  
 1. ผศ.ดร.ชญาดา   กลิ่นจันทร์    ประธานหลักสูตร 
 2. รศ.ดร.ระมัด โชชัย     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 3. รศ.พรเพ็ญ โชชัย     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. อาจารย์ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล    อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
5. อาจารย์ ดร.ศิรประภา มีรอด    อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเลขานุการ  
นางเมทินี ทวีผล      บุคลากรสายสนับสนุนประจ าหลักสูตร  

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
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วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ----------------------------------------- 
วาระท่ี 2 เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา 

     2.1 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหลักสูตร 
       2.1.1 ตัวบ่งชี้ 3.1.2 วางแผนการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา (อ.ปฐม

พงษ์ & ดร.ศิรประภา) 
           มติที่ประชุม :  มอบ อ.ปฐมพงษ์ & ดร.ศิรประภา ไปปรับเขียนโครงการตามที่ประชุมเสนอ 

เพ่ือน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
  2.1.2 ตัวบ่งชี้ 5.2.2 ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.

4) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้  (curriculum mapping) กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลทุก
รายวิชา ส าหรับภาคเรียนที่ 1-2560 (ผศ.ดร.ปรีชา & ผศ.ดร.ชญาดา)   

  มติที่ประชุม :  มอบประธานและเขาทั้งสองหลักสูตร ไปด าเนินการตรวจสอบความ
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลทุกรายวิชา ส าหรับภาคเรียนที่ 1-2560 และน าผลการตรวจสอบแจ้งให้กับผู้สอน
เพ่ือด าเนินการปรับปรุง (ถ้ามี) 

  2.1.3 ตัวบ่งชี้ 5.2.3 ก าหนดรายวิชาที่สอนแบบบูรณาการ กับโครงการของหลักสูตร/
กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ  (ผศ.ภาเกล้า & อ.ศักดิ์ศรี) 

   มติที่ประชุม :  มี่ประชุมมอบ ผศ.ภาเกล้า & อ.ศักดิ์ศรี ไปด าเนินการ 
  2.1.4 ตัวบ่งชี้ 6.1 จัดท าแนวปฏิบัติการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (คู่มือหรือระเบียบการใช้)

 (ผศ.ภาเกล้า/ ดร.ศิรประภา)   
                  มติที่ประชุม :  มอบ ผศ.ภาเกล้า ดร.ศิรประภา และคุณเมทินี ไปด าเนินการ จั ด ท า แ น ว

ปฏิบัติการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (คู่มือหรือระเบียบการใช้)  
 2.2 การจัดท า มคอ.6 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี และตัดเกรด  

                  มติที่ประชุม :  มอบประธานหลักสูตร วท.บ ไปด าเนินการ 
          2.3  การเตรียมรับนักศึกษาตามระบบใหม่ ในปี 2561  

                  มติที่ประชุม :  รอความชัดเจนจากมหาวิทยาลัยในการก าหนดการรับแบบ clearing 
house อีกครั้ง 
          2.4 การบริหารจัดการวิชา โครงการวิจัย นศ. ปี 4 ปีการศึกษา 1/2560 

                  มติที่ประชุม :  มอบให้ประธานโปรแกรมเคมี บันทึกขออนุญาตให้นักศึกษาปี 4 ท าวิจัย
นอกเวลาราชการ 16.30-20.00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น. โดยมอบให้ประธานโปรแกรมฯ จัดเวร
อาจารย์โปรแกรมมาท าหน้าที่ดูแลควบคุมการท าวิจัย 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ 
  ไม่มี 

 ปิดประชุมเวลา  15.00 น. 
                 (อาจารย์ภาเกล้า   ภูมิใหญ่)                                          (อาจารย์ ดร.ศิรประภา  มีรอด) 
                  ผู้สรุปรายงานการประชุม                                                ผู้สรุปรายงานการประชุม 
 
                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา) 
                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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รายงานการประชุม 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

คร้ังที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 

ณ ห้องประชุมโปรแกรมวิชาเคมี อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์   
 ------------------------------------ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
หลักสูตร วท.บ. เคมี  
 1. ผศ.ดร.ปรีชา ปัญญา     ประธานหลักสูตร 
 2. ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 3. อาจารย์ ราตรี บุมี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 4. อาจารย์ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 5. ผศ.ภาเกล้า ภูมิใหญ่     อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเลขานุการ 
หลักสูตร ค.บ. เคมี  
 1. ดร.ชญาดา   กลิ่นจันทร์    ประธานหลักสูตร 
 2. รศ.ดร.ระมัด โชชัย     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 3. รศ.พรเพ็ญ โชชัย     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. อาจารย์ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล    อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
5. ดร.ศิรประภา  มีรอด     อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเลขานุการ
นางเมทินี ทวีผล      บุคลากรสายสนับสนุนประจ าหลักสูตร  

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ไม่มี  
วาระท่ี 2 เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา  

2.1 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหลักสูตร  
  2.1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.1 การทบทวนจ านวนนักศึกษาเมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา และ
เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาเพ่ือให้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น (อ.ปฐมพงษ์ 
และ ดร.ศิริประภา) 
           มติที่ประชุม : จากการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ได้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้
ประเมินให้ทางโปรแกรมวิชาได้หากลยุทธการรับนักศึกษาเชิงรุกเพ่ือให้ได้นักศึกษาเป็นไปแผนที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้นทางโปรแกรมวิชาเคมีจึงได้หากลยุทธการรับนักศึกษาเชิงรุก โดยจัดโครงการบริการวิชาการจากเดิมเป็น
การเชิญนักเรียนชั้นม.ปลาย โรงเรียนละ 8-10 คน เพ่ือเข้ารับการอบรมบริการวิชาการด้านเคมี ไปเป็นการลง
พ้ืนในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรับนักศึกษาเข้าเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 ต่อไป 
  2.1.2 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.2 การปรับปรุงโครงการตามผลการประเมินเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาแรกเข้า (อ.ปฐมพงษ์ และ ดร.ศิริประภา)  
  มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข้าจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ า
กว่า 3.00  
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  2.1.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.2 สรุปผลการพัฒนาหรือติดตามวิเคราะห์สภาพผู้เรียนว่ามีความพร้อมที่
จะเรียนจนจบหลักสูตรหรือไม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา) (อ.ปฐมพงษ์ และ ดร.ศิริประภา) 
  มติที่ประชุม : มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาประจ าหมู่เรียน 60 ของวทบ. เคมี 
คือ อาจารย์ราตรี บุมี ส่วน คบ.เคมี คือ ดร.ศิรประภา มีรอด 
  2.1.4 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.2 การทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน และวางแผนการจัดโครงการประจ าปีงบประมาณ 2561 (อ.ปฐมพงษ์ และ ดร.ศิริ
ประภา) 

  มติที่ประชุม : ให้น าผลจากการวิเคราะห์จากการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม 
ก่อนเข้าศึกษา ประจ าปี 2560 ผลการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยนักเรียนมีความต้องการเตรียมความพร้อมในวิชาเคมีสูงที่สุด เท่ากับ 4.78 รองลงมาคือ ภาษาอังกฤษ 
เท่ากับ 4.65  จากการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559  ได้ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการผู้ประเมินให้ทางโปรแกรมวิชาเคมี ให้มกีารเตรียมความพร้อมของนักศึกษาควรมีแผนการเตรียม
ทั้งด้านปัญญา ด้านร่างกายด้านจิตใจ และความมุ่งมั่นในการศึกษาให้ จบตามกาหนดระยะเวลา ซึ่งในขั้นตอน
การรับหรือสัมภาษณ์นักเรียนแรกเข้า ทางโปรแกรมวิชาเคมี จะประเมินความพร้อมในรายละเอียดทางด้าน
เคมีในลักษณะการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม เพ่ือน ามาทบทวนและจัดท าแผนการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ต่อไป  
 

  2.1.5 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1.2 มอบหมายงาน และเพ่ือทบทวนและก าหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ชัดเจน (ผศ.ดร.ขวัญดาว และ อ.ศักดิ์ศรี) 
  มติที่ประชุม : พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร ซึ่งที่ท าอยู่ยังไม่
ครอบคลุมทั้งหมด ดังนั้นจะต้องแบ่งภาระงานหลักสูตรออกเป็น การบริหารและการพัฒนาตนอาจารย์ โดย
แบ่งตามความรับผิดชอบตามตัวชี้วัดใน มคอ.7 (SAR)  
 

  2.1.6 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1.3 วางแผนเพ่ือทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาตนเอง การท าผลงาน
วิชาการ การเข้าอบรม สัมนาต่างๆ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้คุณลักษณะบัณฑิตที่หลักสูตรก าหนด
เป็นกรอบในการพิจราณา (ผศ.ดร.ขวัญดาว และ อ.ศักดิ์ศรี) 
  มติที่ประชุม : จากคุณลักษณะบัณฑิตทั้ง 7 ข้อ หลักสูตรได้ประชุมและก าหนดอาจารย์ผู้สอน
และพัฒนาตนเอง โดยให้อาจารย์แต่ละคนได้ท าแผนการไปอบรมหรือสัมนา เช่น การอบรมความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ แล้วจะต้องน ามาสอนเด็กในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งใน คุณลักษณะบัณฑิตทั้ง 7 ข้อ และได้
มอบหมายให้ ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง เป็นผู้ท าแบบฟอร์มการพัฒนาและอบรมตนเอง 
  2.1.7 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1.3 การติดตามผลการด าเนินงานและประเมินการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผลการเรียนรู้ และผลการด าเนินงานของหลักสูตร ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1-2560) (ผศ.ดร.ปรีชา 
และ ผศ.ดร.ชญาดา) 
  มติที่ประชุม : การติดตามโดยให้อาจารย์ผู้สอนจากมคอ.3  การติดตามการสอนตามตารางที่
ก าหนดไว้ในมคอ.3  จากการสอบถามจากนักศึกษาแต่ละรายวิชา 
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           2.2 การพิจารณา เรื่องการด าเนินการท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
 พบว่า เด็กท่ีท าวิจัยในปีการศึกษา 2560 ได้ใช้สารเคมี เกินกว่าที่ระบุความต้องการใช้ในตอนแรกและ
การเทสารทิ้งควรเทเก็บไว้ในขวดสีชาหรือขวดเก็บสาร ไม่ควรเททิ้งลงอ่างน้ า 
            2.3 การจัดท าข้อสอบ Exit-Exam ประจ าปีการศึกษา 2560  ตามกรอบ TQF ที่หลักสูตรก าหนด 
(ใช้สอบ ต.ค. 2560 ) 
 มิติที่ประชุม จะให้มีการสอบ Exit-Exam ประจ าปีการศึกษา 2560   ในช่วงเดือนตุลาคม 
 
                2.4 การติดตามกิจกรรมโครงการเคมีสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีการศึกษา 2560 และการเขียน
โครงการต่อเนื่องในงบประมาณ 2561 (งบ 80,000) 
                มติที่ประชุม : ปีการศึกษา 2561 โปรแกรมเคมีจะไม่มีโครงการเคมีสู่ความเป็นเลิศ 

    2.5 การจัดท าโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2561 (งบ 38,000) 
      โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ทั้ง วทบ.เคมีและคบ.เคมี จะออกพ้ืนที่ที่แม่

สอด – อุ้มผาง ช่วงเดือนปลายตุลาคม 2560 
      2.6 การพิจารณา การรับนักศึกษาตามระบบใหม่ ในปี 2561  
      การรับนักศึกษาตามระบบใหม่ ในปี 2561  จะเป็นการรับระบบใหม่หรือที่เรียกว่า เคลียริ่งเฮ้าส์ 

วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
            ให้อาจารย์ทุกคนได้เขียนความเชี่ยวชาญในการท าวิจัย ส่งภายในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 

ปิดประชุมเวลา  12.10 น. 
 

                                                                    (ผศ.ภาเกล้า ภูมิใหญ่) 
                                                                       ผู้สรุปรายงานการประชุม 
 
                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา) 
                                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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